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Mi történik a meghallgatáson? 

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti fogyasztói jogvita rendezésének a 

leghatékonyabb, éppen ezért legfontosabb része a békéltető testületi eljárás során 

tartott meghallgatás, ugyanis ennek során van lehetőség arra, hogy a vitás felek között 

olyan konszenzusos egyezség jöjjön létre, amely mindkét fél számára kielégítő 

megoldást nyújt. 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. § (1) 

bekezdése a békéltető testület elsődleges feladatául határozza meg, hogy megkísérelje 

a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, és csak 

ennek eredménytelensége esetén hoz az ügyben döntést.  

A fogyasztó kérelmére indul az eljárás, amelynek az első szakasza a meghallgatás 

megfelelő előkészítése annak érdekében, hogy a meghallgatáson minden feltétel adott 

legyen az egyezség létrehozásához. A békéltető testület elnöke megvizsgálja a 

fogyasztó kérelmét, ha hiányos, akkor felhívja a fogyasztót a hiányosságok pótlására. 

Ezt követően küldi meg az iratokat a vállalkozásnak, amelynek jogszabályi kötelessége 

a válaszirat előterjesztése. A meghallgatás előtt tehát a felek már ismerhetik egymás 

álláspontját, és már az előkészítő szakaszban lehetőség van arra, hogy a vállalkozás 

egyezségi ajánlatot tegyen a fogyasztó felé. 

 

A meghallgatás „forgatókönyve” 

Főszabály szerint a meghallgatást a békéltető testület egy kijelölt tagja folytatja le, 

jogszabályban meghatározott esetben jár el háromtagú tanács. 

A Pest Megyei Békéltető Testület Balassi Bálint utcai tárgyalójában a felek egymással 

szemben foglalnak helyet, a bírósági tárgyalókkal ellentétben itt azonban nincs 

meghatározott ülésrend, a felek maguk dönthetik el, hogy az asztal melyik oldalára 

ülnek. 

Az eljáró tanács elnöke vagy az egyedül eljáró tag a meghallgatást a kitűzött 

időpontban megnyitja. Az eljáró tanács megvizsgálja az értesítések kézbesítésére 

vonatkozó dokumentumokat, és ennek alapján megállapítja, hogy a felek 

meghallgatásra vonatkozó értesítése szabályszerű volt-e, illetve a meghallgatáson a 

felek vagy képviselőik megjelentek-e.  

Az eljárás főszabály szerint nem nyilvános, de ha az eljárás nyilvánosságához mindkét 

fél hozzájárul, lehetőség van arra, hogy a felek kísérői vagy más személyek is részt 

vegyenek a meghallgatáson. 

Az eljáró tanács elkéri a felektől az igazolványaikat, azok alapján megállapítja a 

megjelent személyek személyazonosságát. A vállalkozás esetében megvizsgálja, hogy 
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jogszabály alapján a megjelent személy képviseletre jogosult-e. Ha valamelyik fél 

képviseletében meghatalmazott jár el, az eljáró tanács meggyőződik a képviseleti jog 

megfelelő igazolásáról, e körben megvizsgálja azt is, hogy a képviselő rendelkezik-e 

felhatalmazással egyezségkötésre, figyelemmel arra, hogy ennek hiányában egyezség 

a felek között nem hozható létre.  

Az eljáró tanács nyilatkozattételre hívja fel a feleket abban a körben, hogy az eljáró 

tanács összetételével, a testület eljáró tagjával szemben kifogásuk van-e, ugyanis az 

akadálya lehet a meghallgatás megtartásának. 

Ha a felek korábban békéltető eljárásban még nem vettek részt, az eljáró tanács röviden 

tájékoztatja a feleket a meghallgatás menetéről, lehetséges kimeneteleiről. 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Békéltető Testület előtti eljárásban nincs helye 

bizonyítás felvételének, a meghallgatás során tanút meghallgatni nem lehet, a Testület 

szakértőt kirendelni nem tud, és a további bizonyítékok beszerzése érdekében a 

meghallgatást elhalasztani nem lehet. Ha a felek között nem jön létre egyezség, az 

eljáró tanács csak a becsatolt iratok és a meghallgatáson elhangzott nyilatkozatok 

alapján hozhat döntést.  

A tájékoztatást követően rendszerint a fogyasztó kap először lehetőséget arra, hogy 

ismertesse az álláspontját és meghatározza azt, hogy milyen megoldást tartana 

elfogadhatónak. A Fgytv. 29/C. § kifejezetten tiltja azt, hogy a békéltető testület 

eljárása során az eljáró tanács vagy annak tagja tanácsot adjon a fogyasztót megillető 

jogokról és kötelezettségekről, ezért érdemes a meghallgatást megelőzően tájékozódni 

a lehetőségekről.  

Ugyanakkor a meghallgatás kezdeményezése előtt mind a fogyasztónak, mind a 

vállalkozásnak lehetősége van arra, hogy tanácsot kérjen a fogyasztót megillető 

jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A meghallgatáson vállalkozás is ismertetheti az álláspontját és egyezségi ajánlatot 

fogalmazhat meg. 

Az eljáró tanács a folyamat során támogatást nyújt abban, hogy a felek képesek 

legyenek arra, hogy egymást meghallgassák, megértsék a másik fél motivációját. Az 

eljáró tanács segítheti a feleket abban, hogy más megközelítéssel is rálássanak a 

fogyasztói jogvitára. 

A meghallgatáson lehetőség van arra, hogy a felek reagáljanak egymás előadására, 

közeledhetnek az álláspontok, világossá válhat, hogy melyik félnek milyen további 

szempontjai vannak, és nagyon gyakran ilyenkor körvonalazódik az egyezségi ajánlat 

is.  

Egyezség csak akkor jöhet létre, ha a felek mindegyike egybehangzó nyilatkozatot tesz 

az egyezség tartalmára vonatkozóan. Éppen ezért az egyezség megkötésének akadálya 

lehet az, ha a felek személyesen vagy meghatalmazott útján nem képviseltetik 

magukat a meghallgatáson. A Fgytv. 29/B. § szerint meghatalmazott lehet bármely 
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természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

Erre figyelemmel, ha a felek valamelyike akadályoztatva van a személyes 

megjelenésben, célszerű meghatalmazottat igénybe venni a képviselet ellátására.  

Amennyiben a felek között megszületik az egyezség és az nem ütközik jogszabályba 

(tehát pl. egyik fél sem vállal olyan kötelezettséget, amit jogszabály kifejezetten tilt), 

akkor az eljáró tanács határozattal hagyja jóvá az egyezséget. A határozattal 

jóváhagyott egyezség teljesítésére a felek kötelesek. Ha a vállalkozás a határozattal 

jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó 

kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását. 

Ebben az esetben bírósági végrehajtó útján kényszeríthető ki az egyezség teljesítése. 

Ha a meghallgatás során a felek között mégsem jön létre egyezség, akkor az eljáró 

tanácsnak kell döntést hoznia. A döntés során a rendelkezésre bocsátott 

bizonyítékokat és a feleknek a meghallgatás során előadott nyilatkozatait mérlegeli.  

A tanács a fogyasztó kérelmének elutasításáról dönt, ha a meghallgatást követően a 

kérelmet megalapozatlannak találja. 

Ha a fogyasztó kérelme megalapozott, akkor lesz jelentősége annak, hogy a 

vállalkozás tett-e alávetési nyilatkozatot. Amennyiben a vállalkozás tett alávetési 

nyilatkozatot – tehát vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség 

hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát – akkor az eljáró 

tanács olyan határozatot hozhat, amely önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a 

fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő 

ellátását, így végrehajtó segítségével a teljesítés kikényszeríthető. 

Alávetési nyilatkozat hiányában azonban kikényszeríthető határozat nem hozható, 

ebben az esetben az eljáró nyilatkozat ajánlást tehet. Ha a vállalkozás a tanács 

ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület a jogvita tartalmának rövid leírását és 

az eljárás eredményét – a fogyasztó adatainak mellőzésével - nyilvánosságra hozza.  

A meghozott döntést az eljáró tanács a meghallgatás végén szóban kihirdeti és azonnal 

írásban is rögzíti. A meghallgatáson jelenlévő felek az aláírásukkal igazolják, hogy az 

írásban is rögzített döntés kihirdetésre került. 

A meghallgatást követően az írásban rögzített döntés alapján az eljáró tanács elkészíti 

azt az iratot, amely tartalmazza a meghallgatás lényegét, a döntést, a döntés indokait, 

a jogorvoslati tájékoztatást és a döntéshez kapcsolódó egyéb tájékoztatásokat. Ez az 

írásba foglalt döntés kerül megküldésre a felek részére, amelynek kézbesítésével 

kezdődnek a döntésben meghatározott teljesítési határidők.  

 

Miért cél az egyezség? 

A békéltető testületi eljárás sikerének kulcsa az, ha a felek készek egyezséget kötni. 
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Az egyezség nem jelenti szükségszerűen azt, hogy mindkét fél enged a saját 

elvárásaiból. Lehetőség van olyan megoldást is találni, ami a jogszabályok adta keretek 

között mindkét fél számára elfogadható, de nem igazodik szorosan a jogszabályok 

szövegéhez. 

A felek aktív közreműködésével, együttműködésével létrejövő egyezség során 

konstruktívabb, kreatívabb megoldást találhatnak a vitában érintettek, akár olyat is, 

amely mindkét érdekeltnek kölcsönös előnyöket biztosít. Az egyezséggel záruló 

folyamat esetén – ideális esetben – a felek úgy távoznak a meghallgatásról, hogy azt 

érzik, szempontjaikat megfelelően kifejezésre tudták juttatni, teret kaptak arra, hogy 

álláspontjukat kifejtsék, és annak a lehetősége is fennmarad, hogy a fogyasztó és a 

vállalkozás a jövőben is létesítsenek üzleti kapcsolatot egymással. 

Egy olyan megállapodás végrehajtásában, amelynek létrehozásában a fél is aktívan 

közreműködött, sokkal magasabb az egyéni motiváció annál, mintha a döntés a 

szempontjai figyelmen kívül hagyásával született volna meg. Megállapodás esetén 

számottevően kisebb az esélye annak, hogy a teljesítést külső személy (végrehajtó) 

igénybevételével kell kikényszeríteni. 


